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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 1/2020
Aika:

12.2.2019 klo 13-15

Paikka:

Tieke

Läsnä:

Pirjo Ilola, kokouksen puheenjohtaja, Valtiokonttori
Oili Mönkkönen, Ropo Capital, etänä
Samuli Sorsa, Posti Messaging
Martti From, Pagero, etänä
Jari Vaine, Kuntaliitto, etänä
Timo Rantanen, Hansel, poissa
Antti Eskola, TEM
Jarmo Markkanen, Finanssiala, etänä
Timo Simell, sihteeri, TIEKE
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.
2 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja lisäyksenä vuoden 2019 taloustilanne.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan

- operaattorityöryhmä:pidetty kokous 2 vko sitten.Käsitelty seuraavia aiheita.
•
•

•
•
•
•
•

Osoitteistoa koskevia asioita käsitelty.
Kansalliset verkkolaskufoormaatit: mikä on operaattoreiden valmius. Pankkipuoli on
valmis ottamaan Finvoice 3.0 -formaatin käyttöön. Aitoja 3.0-formaatin laskuja
liikenteessä hyvin vähän. Vastaanottajien pitäisi päivittää ohjelmansa uusia formaatteja
vastaavaksi.
Schematronista käyty keskusteluja.
Laskuvolyymiraportointi Suomen Pankille Keskustelua, onko sen rakenne hyvä
nykyisellään ja tehty ehdotuksia parantamiseksi.
Kuittaukset, pankit eivät anna positiivisia kuittauksia: kuka antaa kuittauksen ja onko
kuittauksessa ideaa? Aikataulukysely tehty pankkien ja operaattoreiden keskustelulle.
Välittäjäkriteeristön päivittäminen tehtävälistalla, aloittamatta.
- ohjelmistotalotyöryhmä: ei ole ollut kokouksia.
Yritetty saada lisää jäseniä ryhmään ja kiinnostusta löytynyt.
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Huhtikuussa pidettäisiin ohjelmistotaloille tiedotustilaisuus: kartoitettan mikä on tilanne
uusien formaattien suhteen.
Verkkolaskusanaston päivittäminen: katsotaan kuka tekee ja millä alustalla. Timo
selvittää. Wikipedian päivittäminen.
- käyttäjäryhmä: ei kerrotavaa

5 Vuoden 2020 seminaarit ja tapahtumat

•
•
•

•
•
•

Vuosiseminaari: pidetään lokakuussa
Huhtikuussa ohjelmistotaloille pidetään tiedotustilaisuus
Järjestetään webinaareja: maaliskuussa ja huhtkuussa aiheina:
o kuinka toimitaan sopimuspuolella 1.4. jälkeen suhteessa semanttisen mallin
mukaisia laskuihin? Mitä tapahtuu jos laskuttajalla ei ole kyvykkyyttä lähettää
semanttisen mallin mukaisia laskuja? esim. kv-toimijat, jotka eivät päivitä
järjestelmiään Suomen mallin mukaiseksi. Sopimisen käytänteet ja periaatteet
- > vaatisi selvitystä. Juristi kertomaan miten pitää menetellä.
Ohjelmistotalojen tiedotteet myös ohrylle
Webinaarien ilmoittautumisessa kysytään osallistujien tilannette, onko käytössä
semanttinen malli vai ei, onko ollut ongelmia ja jos on, niin millaisia. Webinaari
pidetään 13.3. kello 14-15.
Martti tulee pitämään maaliskuun webinaarin sopimusasioista, lisäksi formaatinhaltijat
ovat mukana vastaamassa kysymyksiin Eurooppa-normin osalta.

6 EU-sidosrymäfoorumit

EMSFEI (verkkolaskutuksen eurooppalainen sidosryhmäfoorumi):
•
•
•

Uudet teknologiat - työryhmä ei ole vielä valmis. Tavoite saada raportti valmiiksi
toukokuussa. Pirjo jakaa Deloitten aineiston ohrylle.
Komisson aineisto: bigdatassa on saatavilla nopeita voittoja jos lähtödata on kunnossa.
Esimerkiksi AI:ssa kuitenkin lpputulokseen pääsisi ihmisvoimin luotettavammin.
Perinteiset teknologiat ajavat useimmiten saman asian kuin lohkoketulla toteutetut.
SG7:n raporttiin Veron ja CGI ALV-kokeilu ja Palkeiden robotticase.

EXEP (sähköiset hankinnat) .
7 Verkkolaskuosoitteisto

•

•
•

Asunto-osakeyhtiöt, suuret rakennusalan yritykset kuten Sato ja Realia sekä
seurakunnat eivät julkaise tai heidän operaattori ei julkaise kovinkaan aktiivisesti
verkkolaskuosoitteita osoitteistossa. Tätä sektoria pitäisi aktivoida julkaisemaan ja
käymään keskustelua myös palveluntarjoajiensa kanssa.
Ruotsalainen osoitteisto avattaneen kesäkuussa. Ruotsalaisessa osoitteistossa
julkaistaan ruotsalaisia verkkolaskuosoitteita.
Ruotsissa on 25.3. aloituskokous
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Sanasto suomi-ruotsi-englanti on päivitettävä

8 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa

Valtio edellyttää 1.4.2020 lähtien 3.0-formaatin mukaisia Eurooppa-normin laskuja
Kunnat:
•
•
•
•

Seminaarikiertue mietinnässä.
Ohjelmstotalojen kanssa käyty keskusteluja. Yhteydenpito on tarpeen.
Onko viestintä riittävällä tasolla yrityksille?
Onko toimijoita, yleisesti, jotka eivät aio lähettää semanttisen mallin mukaisia laskuja
1.4. jälkeen? Järjestelmien päivittäminen on työläs ja aikaavievää työtä.

Operaattorit:
•
•
•

Operaattorien välisessä liikenteessä TEAPPSissa ollaan vahvasti 3.0-formaatissa.
Pankit: kuinka pitää käsitellä VAT-koodeja. Kaikilta osin ei valmistu 1.4. mennessä.
Kaikkien pankkien verkkopankeissa verkkolaskun muodostaminen ei ole vielä valmis.
Validointi haasteellista. Finvoice 3.0 välittäminen pankkien välillä onnistuu kyllä.
Kaikille asiakkaille ei välttämättä onnistu. Kuluttajalaskut menevät Finvoice 3.0 formaatissa.

Kuinka ministeriöt tiedottavat muutoksesta, TEM ja VM? Onko suunnitelmia? Antti selvittää mikä
on tilanne.
9 Hakemukset VLF:n jäseneksi
Ei ollut hakemuksia
10 VLF taloustilanne

Tulos on 13.000 euroa.
11 Muut asiat
Verkkolaskuosoiteiston linkki näkyviin Tieken etusivulle ja samoin verkkolaskufoorumi. Tulossa
parannus. Välittäjäkriteeristö selvimmin esille.
12 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen
Seuraava kokous pidetään 16.3.2020 kello 13-15
13 Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.55.
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